
Hastighet
•      Upp till 70 sidor per minut
        (varierar beroende på modell)
•      Minskad tidsåtgång på manuella processer

För ett extra bra resultat
Med följande tillbehör kan hastighet och 
effektivitet optimeras ytterligare: 
•      HP SmartStream
•      HP Designjet HD Pro scanner 
•      Specialdesignade högkapacitetslösningar 
        för vikverk och arkuppsamlare.
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Nyttjandegrad av mötesrummen
Få kontroll över hur mycket era mötesrum faktiskt används med GoGets bokningsskärmar. Ni får faktabaserad 
statistik på hur mycket rummen används. Med denna funktion slipper ni osäkerheten över hur många som är på 
kontoret och om mötesrummen bokas och används. Resultatet blir en effektiv mötesplanering, som i sin tur 
leder till såväl kostnads- som tidsbesparingar. Adestia tar helhetsansvar för lösningen, både när det gäller 
mjukvara och hårdvara. 

Rumsanalys
Se nyckeltal och heatmaps för hur kontorsutrymmen 
utnyttjas. Följande parametrar kan ses per rum: 
 Möteslängden – där ni kan se en fördelning av hur länge ett mötet 

varar, exempelvis 15% av alla möten är 0-15 min, 30% är mellan
15-30 min osv.

 Antal och procentsats av alla möten
 Dagliga möten
 Hur många timmar mötesrummen används
 Hur ofta mötesrummet är bokat (%)
 No-Shows

Om ni vet hur era mötesrum faktiskt används kommer ni ha en god 
faktabaserad grund att stå på inför investeringar och förändringar på 
kontoret. 

Adestia tar ett helhetsansvar 
Ni kan givetvis funktionshyra vår lösning vilket innebär att ni som kund hyr 
en funktion som Adestia ansvarar för. All service och support ingår under 
hela hyresperioden. Om hårdvara skulle gå sönder byts den sömlöst ut 
från vår utbytespool. Dessutom fast månadskostnad under hela 
avtalsperioden. 

Vill du veta mer om hur GoGet fungerar och få prisuppgift? 
Kontakta oss på info@adestia.se eller ring oss på 08-400 295 00

Hur mycket används 
era mötesrum? 




